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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Valkenburg aan de Geul nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

Rookvrije generatie
Nederland kent een rookverbod voor horeca sinds 2008. In februari dit jaar is bepaald dat
aparte rookruimtes in de horeca niet langer toegestaan zijn. Deze aparte rookruimtes in de
horeca vallen niet langer meer buiten het algehele rookverbod.

1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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58% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘Het verbod op aparte rookruimten gaat te ver’, 33% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (34%).

Toelichting
Mee eens



Inconsequente houding van overheden: niet meer roken in besloten ruimtes maar
wel zware vrachtvliegtuigen met zeer veel ultra fijnstof promoten op MAA in de
wijde omgeving. Weinig doen aan uitlaatgassen in de tunnels terwijl er
afvangmogelijkheden zijn. Megastallen met veel luchtvervuiling nog steeds
toestaan. Vreemde dubbele moraal van overheden dus verbieden roken in besloten
ruimtes is symboolpolitiek. Overigens ik mag dit zeggen want ik ben niet-roker.

Neutraal



Wanneer er alleen gerookt mag worden en niets gedronken en gegeten is het een
goed idee. Anders verplaatst het feestje zich gewoon naar de rookruimte en schiet
het zijn doel dus voorbij

Zeer mee
oneens



Genoeg wetenschappelijk bewijs dat roken en indirect roken zeer ongezond is. We
willen allemaal kosten in de zorg drukken. Preventief werk is dan zeker noodzakelijk.
En bij roken in het openbaar of waar ook is meeroken toch ook een risico. Daarbij
wordt het rokers steeds moeilijker gemaakt waardoor de drive om toch te gaan
stoppen misschien ook groter wordt en uiteindelijk er minder kosten zijn voor de
zorg.
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Vreselijk als je op een terras zit en zitten om je heen te roken, meestal houden ze
dan zo de sigaret dat
ze zelf geen astnervan hebben, meestal vraag ik dan en meneer/ mevrouw kast van
de sigaret, en
datnwordtmne niet in dank afgenomen, meestal rookwolk asso'a.
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De lente is begonnen, het mooie weer is onderweg en de terrassen maken zich klaar voor de
drukte. De discussie over het wel of niet verbieden van roken op het terras zal weer oplaaien.

2 ‘Roken op het terras moet worden verboden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=76)
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54% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Roken op het terras moet worden verboden’, 36% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (39%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens



Terrassen zijn vrijplaatsen geworden voor rokers. Als niet roker kun je niet meer
op een terras zitten door alle rokers die daar samenkomen. Schandalig
Zie boven.



Daar hebben mensen last van, dus niet op een terras met veel mensen kort bij
elkaar. Naar de besloten ruimtes met die sigaret.
Op terrassen van restaurants had dit allang verboden moeten zijn op initiatief van
de restauranthouder!!

Neutraal



Ook stinkende voorbijrijdende auto's verbieden!

Zeer mee
oneens



Laat niet rokers die zich storen aan rook in de buitenlucht snel naar binnengaan en
de deur achter zich dicht trekken. Geef ze vooral géén alcohol want dat richt vaak
meer schade aan.
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De Campagne Rookvrije Generatie stimuleert maatregelen om kinderen in een rookvrije
wereld te laten opgroeien.

3 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije generatie te
stimuleren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (45%) op vraag 3 Wat is volgens u de oplossing om een rookvrije
generatie te stimuleren? is: "Meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van roken".

Andere oplossing:














Algeheel verbod
Alleen thuis roken . Niet roken in openbaar. Ook niet op straat
Antirook campagnes, met een positieve benadering. Positief stimuleren om te stoppen met
roken. En op scholen hiermee al beginnen.
Minder verkoop punten uit supermarkten benzinestations
Niet rokend onderwijspersoneel!
Ook een taak voor de ouders, begin met de kinderen . Maar kijk ook naar je zelf!
Productie verbieden
Roken strafbaar maken, ziektekosten van rokers niet meer te verzekeren
Verbieden (en handhaven !!) onder de 21
Verkoop verbieden
Verkooppunten drastisch verminderen, bijvoorbeeld niet meer in supermarkten, tankstations
etc.
Zie toelichting
Ziektekostenverzekering hoger voor rokers

Toelichting



Educatie zal roken niet uitbannen maar wel zo veel mogelijk beperken.
Er is zoveel lucht vervuiling, auto, vliegtuig, bommenwerpers, kruisraketten, enz. zo kan ik nog
het een en andere opnoemen. nee dat sigaretje dat is het grote probleem, de grote boosdoener.
roken is de verantwoording van de roker zelf. zolang die maar respect heeft voor de ander. roken
ontmoedigen is altijd gewoon goed.
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Met het geven van de mogelijke oplossingen wil ik niet zeggen dat ik daar een voorstander van
ben. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat we door het creëren van bewustzijn resultaat bereiken.
Nu ik al 25 jaar gestopt ben met roken, vind ik wanneer ik mensen zie roken hoe "stom" dat
uitziet. Wanneer er een film was geweest waar ik roekend opstond, zou ik accuut gestopt zijn.
Laat goed weten hoe je uit de mond, en hoe je kleren stinken.
Op de hoek van de straat gaan staan en alle uitlaatgassen inademen, dat is gezond. Laat de
mensen dan maar roken. Men moet eens ophouden mensen tegen zichzelf te beschermen. Laat
de mensen vrij in doen en laten.
Plus meer bewustzijn creëren over de negatieve effecten van 3 keer per jaar in het vliegtuig
stappen om op vakantie te gaan. = belastend voor het milieu, wij ademen de fijnstof in en dat is
slecht voor de longen. Lekker terrasje pikken in de frisse buitenlucht?...... langs de weg met al het
langs razende verkeer. En zo kan ik nog even doorgaan. Oh ja. En wiet legaliseren we maar,
comazuipen is inmiddels ook normaal. Maar de rokershetze wordt op de spits gedreven. Ik rook.
(helaas)
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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